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CATEGORIA Voluntariado
Nome do projeto Ajuda aos Sem Abrigo | Comunidade Vida e Paz
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A Universidade Europeia reuniu vários estudantes e colaboradores para
apoiarem os sem abrigo na grande Lisboa. Juntamente com a
Comunidade Vida e Paz, os voluntários tiveram 3 dias em contacto com
esta dura realidade.Este processo dividiu-se em 3 acções: triagem de
roupa; preparação de alimentos e distribuição dos alimentos no
terreno. Na triagem de roupa, os voluntários tiveram como missão
separar a roupa necessária no momento e encaminhar a restante para
outras instituições. Depois de verificadas as condições da roupa, as
mesmas foram arrumadas nos locais apropriados num armazém da CVP em Benfica.
A 2.ª acção passou pela preparação dos kits de alimentação que
consistiram num lanche. Na sede da CVP, os voluntários abriram,
cortaram, barraram e ensacaram os pães. Foram acondicionados os
restantes alimentos, como bolos de pastelaria e salgados. Depois de

tudo preparado foram separados por caixas e postos nas respectivas
carrinhas, para mais tarde seguirem para as ruas de Lisboa.
A 3.ª acção foi passada no terreno, onde todos os voluntários
percorreram em conjunto com as equipas de rua, a cidade de Lisboa.
Nos circuitos definidos, a nossa missão foi tentar chegar às pessoas sem
abrigo e desenvolver um contacto que as motivasse a mudar de
condição de vida. Foi neste momento que se fez a distribuição dos
lanches. Este é considerado o momento alto da noite, uma vez que, é o
único tempo que os voluntários têm para conversar com os sem abrigo
e partilhar oportunidades que existem no mundo lá fora.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Para os colaboradores e estudantes da Universidade Europeia esta acção sortiu um
elevado impacto, nomeadamente, na acção de distribuição de comida na rua. O
contacto directo com os sem abrigo é uma realidade muito dura e verdadeiramente
comovente, cuja carga psicológica é bastante intensa. As imagens que nos chegam
através das televisões não conseguem alcançar a dimensão do sofrimento das pessoas
que vivem a céu aberto.
Para os sem abrigo, a nossa acção foi igualmente positiva, tendo decorrido de acordo
com as rotinas implementadas pela CVP. O contacto com este público não deverá ser
exporádico, mas sim, regular e duradouro, de forma a conquistar a sua confiança e
credibilidade.
Para a CVP, a nossa acção foi altamente impactante e positiva. Todo o apoio
voluntário existente é sempre sinónimo de uma enorme mais-valia.
De salientar que, a Universidade Europeia, foi, até ao momento, a única Instituição
que conseguiu estar envolvida e participar nas 3 fases do processo de apoio aos sem
abrigo: 1) Angariação de roupa e respectiva arrumação; 2) Handling dos Kits de
refeição; 3) Distribuição de comida na rua.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Universidade Europeia sendo, cada vez mais, socialmente responsável, tenta
colocar os estudantes, staff e docentes em contacto com uma realidade de
entreajuda e consciência social. Para tal, a equipa de RS organiza vários dias
de voluntariado com as mais diversas instituições, para que toda a
comunidade académica possa participar. Tentamos, através dos nossos ciclos
de estudo, sensibilizar os estudantes para o tema do voluntariado, com a

introdução de novas unidades curriculares de ética, voluntariado e
responsabilidade social.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Limpeza da Mata de São Domingos de Benfica | Parque
Florestal de Monsanto
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

O dia 7 de Maio de 2014 foi dedicado à Responsabildiade Social da
Universidade. Neste dia, mais de 180 voluntários, entre estudantes, staff e
docentes correram até à Mata de São Domingos de Benfica para limpar um dos
pulmões da cidade de Lisboa. Este dia foi dedicado à recuperação,
reabilitação e limpeza do Parque Florestal de Monsanto (Mata de São
Domingos de Benfica). Fruto do inverno rigoroso que vivemos, algumas zonas
do parque necessitavam de uma intervenção rápida ao nível da limpeza e da
recuperação de alguns espaços naquele que é considerado o pulmão da cidade
de Lisboa.
Os 180 voluntários foram dividos em 4 grandes equipas: limpeza, restauro,
pintura e conservação de vedações do Parque.
A nossa principal intervenção, entre outras actividades, consistiu na pintura
de vários espaços, tais como a Casa do Guarda Florestal, os WC públicos, a
fonte e o campo de basquetebol, para uso da comunidade em geral.
Houve igualmente uma forte intervenção ao nível da manutenção das
escadarias, das vedações e dos bancos de jardim. Finalmente, a equipa de
limpeza participou, arduamente, na recolha de lixo, folhas caídas e ramagens
deixadas pelas fortes chuvas e tempestades.
Reportagem da SIC:
https://www.dropbox.com/s/ws38o646y3gsydv/20140507_SIC_Evento%20de
%20Responsabilidade%20Social.wmv
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O Parque Florestal de Monsanto representa 10% do território de Lisboa e é
considerado o pulmão da cidade. Mantê-lo limpo é contribuir para um
ambiente mais saudável e para a possibilidade de podermos usufruir de um
espaço de lazer e recreio no centro da cidade. O maior impacto é a
preservação da natureza, a conservação de um património muito importante
para a cidade de Lisboa e o saber que temos um espaço de lazer mais limpo e
agradável.

Nesta acção o impacto positivo para a Universidade Europeia está relacionado
com o envolvimento da gestão de topo, ou seja, todas as pessoas neste dia
inverteram os seus papéis – seja estudante, professor ou até mesmo o Director
Geral, todos desempanharam a sua função, não existindo chefias nem níveis
hierárquicos. O objectivo desta acção de responsabilidade social é que toda a
Comunidade da Universidade Europeia participe de uma forma geral num
projecto ambiental que marque a diferença.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Enquanto comunidade, a Universidade Europeia quer fazer parte da solução e
dar resposta às necessidades da sociedade que integra. Esta acção, destinouse a envolver e mobilizar estudantes, staff e docentes, tendo como objectivo
consciencializar a nossa Comunidade para a importância do voluntariado e
reforçar a Universidade Europeia como uma Instituição socialmente
responsável.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.
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